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listování
Principál Stanislav Mo‰a pfiivítal své kolegy v nové
sezónû a poblahopfiál letním jubilantÛm, ke kter˘m
patfiila i vedoucí komerãního oddûlení Renata
Sedláãková.

Narozeninovou kytici pfievzala korepetitorka
Simona Lepoldová.

Mezi oslavence patfiila rovnûÏ fakturantka Radmila
Greplová.

V˘znaãné kulaté jubileum oslavil i herec Jifií Hork˘. 

Ve fotoateliéru jsme pfiipravovali promo fotografie
pro muzikál Limonádov˘ Joe.

Ve stolárnû pracuje v˘tvarník Michal Mikuliã na
pfiípravû plastik pro vítûze ankety Kfiídla.

V podveãer 30. srpna se v Divadelním klubu se‰li za-
mûstnanci, aby probrali své letní záÏitky. ¤editel
Stanislav Mo‰a Ïasl nad mnoÏstvím potomkÛ, které
hereãtí rodiãe na sraz pfiivezli.

Spoleãensk˘ podveãer si nenechali ujít manÏelé
Uliãníkovi a Kratochvilovi.

Na setkání dorazil Robert Jícha i s nejmlad‰ím po-
tomkem ·tûpánem.

Nesmûl chybût ani Du‰an Vitázek se svojí druhoro-
zenou dcerou Rozárií. 

¤editelka brnûnského zastoupení firmy Mercedes
Andrea Ungerová spoleãnû s majitelem firmy
Miroslavem Ho‰kem pfiedali fiediteli MdB klíãe od
vozu, kter˘ bude divadlo nûjak˘ ãas uÏívat.

Michal Isteník hostuje v Divadle v Dlouhé v insce-
naci Oblomov.

V Galerii Milana Zezuly jsou od záfií instalovány ob-
razy v˘znaãného brnûnského malífie Jana Dungela.

Oslav 10 let existence Golfového resortu Kaskáda
v Kufiimi se aktivnû zúãastnili na‰i herci.

V úvodním fotbalovém zápase na Moravské Slavii
porazil t˘m MdB hráãe Bláhovky 5:4.

14. roãník Fotbalového turnaje osobností nakonec
druÏstvo MdB vyhrálo, a tak pfií‰tí roãník ponese
název Memoriál Erika Parduse.
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Gamaliel Bradford (1863 – 1932), americký spisovatel 
biografií, které nazýval psychografie, neboť se věnovaly
vícevnitřnímuživotupostavnežpopisujejichčinů.Téměř
celýživotbylsužovánnemocemi,takžečastomohlpsátjen
několikminutdenně,přestoponepřílišúspěšnýchpokusech
básnických adramatických napsal celkem 114 úspěšných
biografií, včetně autobiografie. Zjeho dnes pozapomenuté
poeziejsemsiprovásdovolilvybratapřeložitbáseňCome
dy…

Miroslav Macek

Dneskomediipíšuzas,
cožpotěchoujevtentočas;
ačkrásnějšísemůžezdát,
ta,kterouumíživothrát.
Těchskvostněoblečenýchžen,
akaždájakokrásnýsen,
těchmužůpyšnýchjakopáv
apodlézavcůkolemdav,
jsouuvolnění,žádnákřeč,
jentřpytnázaznívátuřeč–
jennoblesutupostrádám,
takvěnujisetěmsvýmhrám.

„Láska k národu vlastnímu
nemusí a nemá znamenat

nenávist k národu jinému.” 
 

Friedrich Dürrenmatt (5.1.1921,
Konolfingen–14.12.1990,Neuchâtel) 

bylšvýcarskýdramatik,
prozaik,kreslířagrafik.

SW HW

PARTNEŘI DIVADLA
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PREMIÉRA NA ČINOHERNÍ SCÉNĚ 

režie Hana Burešová

10. a 11. ZÁŘÍ  2016
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Užité umění ve smyslu animace, scénografie, 
projekce a další obory. To je hlavní náplní prá-
ce brněnského výtvarníka Petra Hlouška, je-
hož rukopis či práci znají už řadu let lidé, kte-
ří se vyznají v divadelním světě. Jeho ateliér 
v jednom z nejstarších stále obývaných domů 
na Římském náměstí v Brně není žádné honos-
né pracoviště. Než se člověk dostane do samot-
ného studia, musí se s trochou odvahy nejprve 
projít po dost nejistě vypadající pavlači a pak 
se v předsíňce probojovat mezi zaparkovanými 
bicykly. V samotném ate liéru dominují počíta-
čové obrazovky, divadelní plakáty, basová ky-
tara v rohu místnosti a tak trochu chaos. Tam 
se zjevně cítí výtvarník jako ryba ve vodě. Pra-
vou rukou Petra Hlouška, (Petr je levák), je 
jeho sestra Jitka, která sedí skutečně po pra-
vici jeho pracovního stolu. A i když oba výtvar-
ně myslí stejně a hodně se vzájemně doplňují, 
rozdíl mezi nimi přece jen je. Jitka o své práci 
nemluví a mediální pozornosti se straní.
Začalo to Limonádovým Joem
„ProMěstskédivadloBrnodělámtakříkajícnapl-
nojedenáctýmrokem.Alevlastnětovšechnoza-
čaloLimonádovým Joem,kterýjeinyníaktuální
náplnínašípráce.BylotodomaveŠlapanicích,
kde jsem byl přizván do tamního ochotnické-

hodivadla,abychsiJoeazahrál.Topředstavení
tenkrátrežírovalZdeněkHelbich,nynějšímana-
žerMěstskéhodivadlaBrno.„Limonádník“nás
tehdy jako dva Šlapaničáky spojil,my jsme se
skamarádili a úspěšně propilimládí v hospodě
(smích).Abyl to právěZdeněk, kterýmě zmí-
nil jakomožného spolupracovníka pro tehdejší
představeníMagical Broadway.TakyJardaMil-
fajt,můjspolupracovníkze„šuřky“,oměpodal
reference.ZedvoustransetaktenkrátkeStani-
slavuMošovidostalyinformaceotom,žejsem
mimojinéilustrátor,kterýděláivideo,aprotože
právěototehdyšlo,nastartovalanašespoluprá-
ce,kterátrváaždodnes.“
Kde je vlastně doma
Ovšem kde je vlastně táta čtyř dětí skutečně
doma, tak nad tím se musel Petr chvíli zamy-
slet. Ateliér v centru města totiž velmi často
apravidelněměnínadlouhé týdnyspracovna-
mi,kterémádalekonaseveruEvropy.Zasvoji
druhou „domovskou“ scénu totiž považuje vý-
tvarníknavolnénozemimoMěstskéhodivadla
v Brně i divadlo v dalekém Reykjavíku. „Pro
tamní městské divadlo v hlavním městě Islan-
dudělámužodroku2013.Neprošel jsemžád-
nýmkonkurzem.Jednodušesiměnašlidíkymé
prácitadydomaaoslovilimě.Prostěsiměvy-

Petr HLOUŠEK
V OSLNĚNÍ
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googlilivdobě,kdyhledalivýtvarníkaproMary  
Poppins,sekteroujsemmělužzkušenostzBrna.
Jakjsemsepozdějidozvěděl,nejvícejezaujalo
mojepojetí surovějšíhopoetického realismuve
viktoriánskémstylu,které se jejichseverskému
naturelu zamlouvalo víc než například londýn-
skýstyl,kterýjevícilustracínascéně.Výborně
sirozumímeatvůrčípráceazaujetí,kterézIs-
lanďanů přímo čiší,mi imponuje. Prostě semi
tamdobře pracuje.Dnes už se dá říci, že jsem
jejich dvorní výtvarník, co se muzikálů týče,
atoměsamozřejmětěší.“Vnejbližšíchdnechsi
všakprozměnuodskočídojinéhoseverskéhodi-
vadla,doVolkstheatruvOslu,kdesepodílína
vznikutamníhopředstaveníBídníci.Tototéměř
již legendárnípředstavení známevevýtvarném
pojetísMěstskýmdivadlemčastospolupracují-
cíhoahojněvyužívanéhoscénografaChristopha
Weyerse.
Jaké je pro srovnání zadání pro toto představení 
u Seveřanů?
„Podobnějakouvšechmuzikálůmáitamnípro-
dukcepředstavu,abybylascénapokudmožnoco
největší.AbysetamobjevilaceláPařížnabariká-

dách a podobně. Režisér Per‑Olav Sørensen má
však poněkud jinou představu.Na prvnímmístě
chcepředevším,abyscénabylaconejvíceemotiv-
ní.Chce,abychomviděliobrovskýobjemprázd-
noty střídaný „zazděným prostorem“, aby z ní
čišela velikost tehdejší víry, aby bylo vidět utr-
pení postav, nejlépe i samotných herců. Spíš by
rádvidělabstraktnější zdi, abstraktnějšíprostory. 
Ovšem,jaktovtakovýchpřípadechbývá,produk-
ce,kterápředstaveníplatíapředstaveníprodává,
upřednostňujespíšeepický,ažfilmovýzážitek.“
Co se tedy v současném divadle preferuje, co se 
„nosí“ z pohledu výtvarníka scény?
„VAmericesevesvětěmuzikálunosíprávěta-
kový ten filmový realismus, případně styliza-
ce, kterámá ale stále velmi realistický základ.
VLondýněaEvropětoalenenípravidlo.Zvláště 
třeba umoderní opery, která bývá scénografic-
ky minimalistická – podobně u muzikálů ne-
musíbýt tento realismuscestou,kterou sevěci
interpretují. Je jasné, že scénografmůže a čas-
to i ovlivňuje výsledek představení, a tomusí-
memítpořádnapaměti.Jakopříkladlzeznovu
použítMary Poppins,kdejescénahodnězásad-

nísložkou.Jetamsamozřejměbezvadnáhudba
avýbornýscénář,jdeorodinnépředstavení,kte-
rékumulujevšechnyvěkovékategoriedojedno-
hohlediště,takovýjenapříkladisoučasnýtrend
vkinech, kde sedávají většinou rodinnéfilmy.
Tojejakásisnahaocestuzaúspěchem.Prota-
kovédivadelnípředstavení jenutnépostarat se
o odpovídající vizuální složku, která obsahuje
spoustu magie, kouzel, velkolepých scén, a to

všezajišťujeprávěscénografie.Propředstavení
brněnské ina Islandu jsemprotopoužilpropo-
jeníprojekcesesamotnouscénou,čímžprostor
rozšiřuji,zvětšujiho,abychdivákadostalfyzic-
kydoviktoriánskéhoLondýna.“
Co považujete za svou nejlepší práci?
„Proměosobněidalšílidi,kteřínatompraco-
vali,jetakovýmpředstavenímbrněnskéinsceno-
vánímuzikáluKočky.Tybylyvytvořenynejako
smetiště s kočkami, jak bylo obvyklé, ale jako
opulentní partymiliardáře v jeho bytě v opuš-
těnéfabrice.Scénatobylanaprvnípohledjed-

noduchá,pořádstejná, ikdyžvelkolepá,ovšem
doplněna projekcemi. To považuji za největší
invenčnívstup,kdebylonejvícnovýchnápadů.
Kočkyjsouznámézmnohatisícovekreprízsvou
strukturou,kterou senámpodařilo rozbít avy-
tvořitnovou,vlastní.Velikýmzážitkemadoslo-
vaodměnouproměbylaužzmiňovanáislandská
Mary Poppins, a to zejménaproto, že tu scénu
tamnídílnyvytvořilydoslovajakofilmovouku-

lisusneuvěřitelnýmcitemprodetail.Vestejném
divadle jsemo rokpozději pracoval naprojek-
cíchdoPodivného případu se psem,kdesenám
podařilosetříthranicemezisvětelnýmdesignem
avideomappingemavytvořitjeden„světélkují-
cí“ celek. Björn BergsteinnGuðmundsson a já
jsmezatotopředstavenídostalivroce2014Grí-
mana,cenuislandskéhodivadla.“
Limonádový Joe se vrátil po letech jako velká 
výzva
„To,ževýtvarníkmůževýznamnýmzpůsobem
ovlivnitcelkovévyzněnípředstavení,sisamo-

Prožíváme nyní skutečné kreativní období.
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zřejměuvědomujiipřisoučasnénejnovějšído-
mácípráci,kteroujetvorbascényprochystanou
premiéruLimonádový Joe.Přijehovznikupro-
žíváme nyní spolu s režisérem PetremGazdí-
kemadalšímitvůrciskutečnékreativníobdobí.
Uchopitoriginálnímzpůsobemjižkultovnífil-
movýpříběhnebudevůbecjednoduché.Jeotáz-
ka,colidévlastnězfilmuznají.Pokaždévněm
totiž lzevidětněco jiného,protožekulturaLi
monádového Joeasouvisíiskulturoučeského
trempinkuapodobnýchvěcí,včetněporevoluč-
nírenesancerůznýchcountryvesničekaměste-
ček,sekterýmisidivákmožnápříběhJoeauž
takéhodněspojuje.Přitomsamotnýfilmjesty-
lověčistákultivovanáparodie.Vcountryves-
nicíchnajdemekurtizányspodvazkyadekolty,
ovšemnapříkladsymbolneřestifilmuTornádo
Loumána sobědecentní secesní šaty,které ji
zakrývají celou, a je vlastněvelmi cudná, byť
představuje zhýralost opulentního světa. Naše
koncepce je tedy taková, abychom vytvořili

rovněž velmi kultivovanou parodii, možná by
sedalo říct tragikomickoufresku,pracovněse
dáříct,žepůjdeodramasněkolikavkusnými
vtipy.“
Všeuměl s kytarou
OPetroviněkteříjehokolegovéakamarádiří-
kají,žejevšeuměl.Toasinenínikdo,alebaso-
voukytaru rozhodněvateliéru jenproparádu
nemá.Vmuzicemu to jdenejméně stejně tak
dobře jako u grafického počítače či skicáku.
„Ikdyžbytomohlovypadat,ženeznámnicji-
néhonežpráci(smích),přecejenměnějakýten
volnýčas zůstává.Tenvyplňuji tím, že sevě-
nujihudbě.Ajetovlastnědobréipromojipro-
fesi,protožeseodivadelnímuzicemohubavit
s režiséry idirigentymuzikálovýchpředstave-
ní,kdeprojekcemusíjítshudbourukuvruce.
Hudbu dělám smojí kapelou, která se jmenu-
jeuBer!, cožvlastněznamená„uberplyn,ne-
cpisevšude,nesnažsezakaždoucenuvylézt
nahoru“.Aitakdělámehudbu.Předevšímtak,
abysenámlíbila.Kapelajesloženapovětšinou
zlidízeŠlapanic,zpěvačkaDášaUbrováabu-
beníkPetrjsouzBrna.Našemuzikajetaktro-
chustaršíhoražení,řeklbychvinylová.Iproto
teď na podzim vydáváme desku, která je sou-
částíknihy,kteráobsahujeiCDnosič.Oobráz-
kysepostaralpřinatáčeníjefKratochvil.Točili
jsmeuDavidaKolleravMikulověavestarém
již odepsaném studiu, kde je nyní Buranteatr,
vGéčku,připravovalijsmetoiveŠlapanicích
vsokolovněnapódiu–tamvšudenásjeffotil
azmapovaltakceloucestunašehoúsilí.Chtě-
li jsme,abysiposluchačpřiposlechu ipohle-
du do knížky tak trochu zavzpomínal na staré
dobréčasystrávenéuposlechudesek.Tedypo-
kudtopamatuje.Ospoluprácinanahrávcejsem
poprosiliJiříhoStivína,JanaPřibilanatrubku,
LukášeJanotunasaxofonnebocellistkuBětku
Poukarovou.Deskavycházívlimitovanéedici
třísetkusůaztohojeasizjevné,ženámnešlo
o zisk, aleo radost.A snad tu radostpředáme
iposluchačům.“

Text: Miroslav Homola, 
foto: jef Kratochvil

Je častým divadelním divákem, když to jde, 
i návštěvníkem premiér. Do divadla si cho-
dí hlavně odpočinout. Upřímně přiznává, že 
příliš těžká filosofická dramata ho neláka-
jí. Ovšem byť je ředitel brněnské hvězdárny 
Jiří Dušek vystudovaným astrofyzikem, tedy 
zjednodušeně astronomem, po osmi letech na 
postu ředitele Hvězdárny a planetária Brno se 
víc než tulákem po hvězdách cítí být nedávno 
pětačtyřicetiletý muž, který kopulím na Kraví 
hoře zasvětil prakticky celý svůj dosavadní – 
studentský i profesní život – především mana-
žerem. A to je další z důvodů, proč tak často 
a rád chodí do Městského divadla Brno. A to 
nejen do hlediště.

Když jsem se po nenadálém úmrtímého před-
chůdce ocitl na hvězdárně naprosto nečekaně
v ředitelskéžidli,ohlížel jsemsepozařízeních
čifirmách,kdejsemmělkamarády,abychzjistil,
jaksevlastnětakovéspolečnostiřídí.Aprotože
jsemměl k divadlu v Lidické ulici velmi blíz-
ko,stejnějakokjehořediteliStanislavuMošo-
vi,kterýbyla jeproměmanažerskýmvzorem
už dávno, přiznávám, že jsem hodně inspirace
ipraktickýchradshánělprávěuněj.
Jak jsou si podobné takové instituce, jako je 
hvězdárna a divadlo, když pomineme, že jsou to 
obě takříkajíc městské firmy?
Vícnežbysemohlozdát.Především–vténad-
nesenépodobějepřeceoblohatakénekonečným

Jiřím DUŠKEM
NA KÁVĚ S
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divadlem. A mimochodem je to podívaná za-
tímpodleméhonázoruzcelanedostižná,kterou
zřejmě nikdy žádný člověk nedokáže vytvořit. 
Ovšemvraťme se znekonečnana zem.Myna
hvězdárně nejsme žádnýmvědeckýmpracoviš-
těm.Jsmezařízením,kterévědupředevšímpo-
pularizuje, které se ji snaží přiblížit co nejširší
veřejnosti.A v tom je naše práce, byť jemezi
zhruba dvaceti stálými zaměstnanci hvězdárny
a planetária ještě další astronom nebo geolog,
což jeprovýzkumvesmíru takévelmidůležitá
profese. Ovšem nám jde především o to, aby-
chom–stejnějakododivadla–podnašikopuli
sumělevytvořenoudigitálníoblohou,případně
k dalekohledům, tematickým akcím a podobně
dostaliconejvícelidí–tedydiváků–naproně
zajímavápředstavení.Zvláštěvposledníchtřech
letechsenámtodaří.Každýztěchtorokůbylná-
vštěvnostírekordníalonitobylozaceloudvaa-
šedesátiletouhistoriihvězdárnyabsolutněnejvíc,
kdyžpřišlo162tisíclidí.Avěřte,žeradostzta-
kovénávštěvnosti,zakterousevůbec,vporov-
nánísimnohemvětšímievropskýmiměsty,ne-
musíBrnostydět,budestejnávdivadle,stejnána
hvězdárně.Ostatnětěchspolečnýchvěcíbychom
našliještěmnohemvíc.
Například?
Nanávštěvnickémúspěchumábezesporuzáslu-

hubrněnskédigitálníplanetárium,cožjetechno-
logickézařízenínapromítáníspeciálněvytvoře-
ných snímkůnapolokoulinadhlavamidiváků.
Atadyjetostejnéjakovkaždémjinémkiněči
divadle. Aby diváci přišli, je zapotřebí kvalit-
nía lákavépředstavení.Ato jeužnanás,aby-
chomdokázali vybrat ty takříkajíc kasovní, ale
pořád ještěpoučnékusy,kterénámdivákypři-
táhnou,neboabychom takovékusyuměli sami
vytvořit. A i když je jich méně než v Měst-
skémdivadleBrno,imymámečtyřičipětpre‑
miér,imymámepředstavení,kterátáhnouvíce
ajináméně.Aprotožesiobvykledvafilmyvy-
tvářímevlastnímtýmem,takiunásjsouautoři
scénáře, tvůrci, v tomto případě ne jevištních,
ale filmových triků, se kterými nám pomáhají 
ivdivadle.Vznikfilmuřídístejnějakoinscena-
cirežisérapodobně.Je tedyfakt,ženašiherci
nikdynemajížádnéhereckémanýry.Obvykleto
totižbývajípříběhyzpřírodyči často skrytého
mikroskopického života kolem nás a podobně.
A tam není nikdo, kdo by odmlouval (smích).
Jednodušeřečeno–můžetemítkrásnédivadlo,
alekdyžmátešpatnéhryaktomušpatnéčišpat-
něvedenéherce,takjetokničemu.Zposlední
našítvorbyuveduletošnífilmNeuvěřitelné slun
ce,pohádkuprodětiPtačí ostrovapřipravujeme
novýsnímekNeuvěřitelný kraj.Jednáseofilm

o Jihomoravském kraji pohledem dravce, kdy
půjde o záběry speciální kamerou z ptačí per-
spektivynatáčenézupravenéhodronu.Doufám,
žebudenášdramaturgickýtýmúspěšný,žebu-
dounašidivácispokojení.Ostatněizdebychom
mohlinaléztspoluprácisMdB.NapříkladsPe-
trem Štěpánem, který nám dělá režii dabingu
vpřípaděpřejatýchsnímků.
Kdybyste si mohl sám vytvořit film pro zdejší di-
gitárium, o čem by byl?
Představumám, i kdyžnevím, jestli se k tomu
někdy dostanu.Chtěl bych udělat snímek o ži-
votě v extrémníchpodmínkách.Ukazuje se, že
život na planetě Zemi je stále ještě hodně ne‑
probádanýaobdivuhodný.Vždyťjsoukupříkla-
dubakterie,kteréžijívevyjetémstrojnímoleji,
v ledu,nebosevznášejívmracích,dokoncese
tammnoží.Bohatýživotjeihlubokopodzemí.
Tovšejesvět,okterémbychommohliaměliříci
ještěhodně.Dokonceužmámvymyšlenouilo-
kaci,kdebymohlfilmčástečněvznikat.NaIs-
landuexistujívšechnymožnépodmínky,kdeby
sedaltentoživothledat.
Letos jste se úspěšně zhostili dokonce pořádání 
speciálního filmového festivalu těchto snímků. 
Byla to pro hvězdárnu především prestižní zále-
žitost, jak to u festivalů bývá, nebo takový festi-
val přináší i nějaké záležitosti praktické?
Pořádat takovou přehlídku, která je především
komerční záležitostí, je velmi prestižní, takže
jsmesesnažilibýtconejlepší,aleanivesnunás
nenapadlo,jakétopronásbudemítpozitivnídů-
sledky.Natěchtofestivalechjsouvždynejdůle-
žitějšíproducenti,kteřísnímkypřivážejíapřed-
vádějí.Poskončeníunásnámsdělili,žesetady
jednaloodosudnejvětšífestivalnasvětěažese
doposudnikomunepodařilozískattoliksnímků
najednoupodjedinoukopuli.VBrnějsmepro-
mítlipřesšedesátsoutěžníchfilmůrůznéstopá-
že s celkovou délkou zhruba 27 hodin čistého
času.Producentům,kteříseužřaduletpohybují
veměstech celého světa, se zjevně líbila nejen
našeorganizace,ale iměstoBrno.Rolisehrálo
zřejmě i to, že jsme přehlídku pojali skutečně
tak,jaksedělajíklasickéfilmovéfestivaly,kde
jenaprvnímmístěfilm.Důsledek tohobyl, že
jsmeobdrželiodprestižníspolečnostiInternatio-
nalPlanetariumSociety,kterásdružujeplanetá-
riazceléhosvěta,značkukvalityprojižuspořá-
danýfestivaladokoncenámtutoznačkuužnyní

přidělili ipropořádání festivaluvpříštímroce.
Atojevelkévyznamenáníarovněžpřekvapení,
protožeaždosudsevjednomměstěipřespořa-
datelskýzájemfestivalytěchtofilmůnikdyopa-
kovaněnekonaly.
Věříte v sílu hvězd či hvězdného postavení na 
osud člověka?
Narodil jsemseveznamení lva,alenaastrolo-
giiavůbecvšechnoto,cosnísouvisí,nevěřím
(smích). Vždycky říkám, že kdyby horoskopy
fungovaly, tak budu první, kdo je bude dělat.
Alepodleměopravdunefungují.AvlivMěsíce
vúplňku?Taktennaměpůsobíjedinětak,žemi
svítídoložnice,pokudsipořádněnezatáhneme
závěsy…Ovšemuvědomujisi,žedíkymépro-
fesi i zázemí,kterékolemsebemám,bychbyl
asidůvěryhodnývykladačosudu.Nomožná,že
ažbudenejhůř,taksenatovrhnuavydělámba-
lík…Zatímnatoalenepomýšlím(smích).
A podíváte se ještě vůbec někdy do hvězd?
Přiznámse,žeužméněaméně.Ikdyžstálerád.
Bamožná ještě raději, právě proto, že nemám
tolik času.Dá se říci, že astronomie sepromě
opětstalakoníčkem,jakotomubylokdysi,když
jsem zde začínal jako mladý pozorovatel. Ale
zpět k těm vesmírným vlivům na život člově-
ka.Nechtělbych,abytovypadalo,žeješmahem
odmítám.Tovžádnémpřípadě.Hvězdymožná
zásadnívlivnemají,byťse říká,že inspirovaly
vývojamyšlenílidí,jejichromanticképředstavy,
aumělce.Ovšemplanety,hlavněMěsícaSlun-
ce,rozhodněsvévlivymají.Beznichbyneby-
lypřílivyaodlivy,zřejměsehrályvelkouúlohu
připřechoduživotazmořena souš,dnesuž je
jasné, že Měsíc dlouhodobě stabilizuje rotační
osuZeměadíkytomunedocházínanašíplanetě
k takextrémnímvýkyvůmpočasí jako třebana
Marsu.Vdalších,užryzeodbornýchpříkladech

Ředitel hvězdárny Jiří Dušek 
u ztroskotaného létajícího talíře na Kraví hoře
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vlivůplanet,bychommohlipokračovat.
Podle některých nedávných informací by se 
dalo soudit, že jste svým způsobem také tak tro-
chu (bez urážky) komediant, či alespoň recesi-
sta. Nebo jak jinak si přebrat vaši zprávu o při-
stání UFO v parku vedle hvězdárny?
Jednímznašichdogmat,podlekterýchsenahvěz-
dárněřídíme,je,žesenesmímebrátsmrtelněváž-
ně.Aikdyžsetoobčasněkomunelíbí,snažímese
skutečnětuatampřipravitnějakouzajímavourece-
si.Bylotoažneuvěřitelné,alezprávě,kteroujsme
snadsázkoudalikoncemsrpnanavědomí,ževtěs-
néblízkostihvězdárnyspadllétajícítalíř,kupodivu
někteříopravduvěřili.Dokoncetak,žeměstskápo-
liciepotelefonátechvolajících,znichžněkteřítvr-
dili,žebylisvědkydopadumimozemskéhotělesa,
vydalainformaci,žesejednápouzeožert.Teďuž
setrochuobávámeinformovat,ženásvříjnuoče-
káváskutečnánávštěvazvesmíru.Byťjetočistá
pravda.Našeměstoahvězdárnunavštívínejméně
čtyři kosmonauté. Půjde o amerického a ruského
kosmonauta,kterésnejvětšípravděpodobnostído-
provodídalšívesmířan,nášpatronapřítelhvězdár-
nyVladimírRemek.Budetopřipříležitostisetkání
kosmonautůzceléhosvěta,kteréseuskutečníve
Vídni,kdesetkánípořádásvětováAsociaceúčast-
níkůkosmických letů.Ostatněnebude topoprvé,
counásužněkteříkosmonautébyli,apřiznámse,
žeprávěVladimíraRemkajsmeobčas,kdyžjsme
potřebovalipomociněcoprotlačitnaradnici,tedy

unašehochlebodárce,používalijakovlivnéhome-
diátora.Ikdyžjefakt,žejsmevpodstatěnikdy–
bezohledunapolitickoupříslušnost–problémyse
zřizovatelemasbrněnskouradnicíneměli.Možná
je totím,žehvězdyjsouavždyckybudouapoli-
tické.
Říkáte, že byste své povolání nikdy neměnil. 
Přesto kandidujete v boji o senátorské křeslo. 
To chcete se svou prací přestat?
Ikdyžtonenípřílišvidět,takjsemsoučástíko-
munálnípolitiky,protožetojinakvmémposta-
veníaninejde.Takžekandidaturu,kekteréjsem
bylosloven,považujizajakýsipřirozenývývoj.
Brno se právem profiluje jako centrum vědy,
uměníavzděláváníamělobypodlenavrhova-
telůmítvsenátuněkohoztétooblasti.Kdybych
se tedy náhodou stal senátorem, tak by výkon
tétoslužbybylnaprvnímmístě.Ovšemnadruhé
stranějezdespoustaprojektů,předevšímdotač-
ních,které jsou–aťchcinebone–vázányna
mouosobu,takžebychstejněnemohlhvězdárnu
jentakopustit.Vždyťuněkterýchměomlouvá
snadsázkouřečenojensmrt.Atakovouoběťse
miopravduještěnechcepodstupovat(smích).Už
iproto,žeknašemudvouletémuprvorozenému
přijdenasvětdalšíčlovíček.Atijsounaprvním
místě…

Text: Miroslav Homola, 
foto: jef Kratochvil

Janou MUSILOVOU
LELKOVÁNÍ S
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Tím, jak vypadá, budí u části ženského pub
lika často závist. K štíhlé postavě a mladi
stvému vzhledu si však Jana Musilová na-
brala od pánaboha hlavně talent herecký, 
pěvecký i taneční. Každou ze svých postav 
proto vždy obdaří věrohodností i vlastním 
půvabem. A tak zatímco pro Limonádového 
Joea bude velmi těžké odolat svodům Tor-
nádo Lou v jejím podání, diváci slavného 
muzikálu, který bude mít v Městském di-
vadle Brno premiéru 22. října, se určitě ne-
chají svádět velmi rádi.
Arizonská pěnice Tornádo Lou, to je role, kte-
rá musí být pro herečku splněný sen. Je to tak?
NaTornádoLousemoctěším!Mámrádatem-
peramentní a akční hrdinky a v poslední době
jsemhrálapřevážněmilujícímatky,cožjekrás-
nýúkol,alečlověksetammocnevyřádí.Rolesi
radějinevysnívám,předejdutímzklamání.
Filmová verze Limonádového Joea patří roz-
hodně k rodinnému stříbru české kultury. Ne-
máte obavy ze srovnání s Květou Fialovou?
Takovýmsrovnávánímmocnerozumím.Každá
nová inscenace,písnička,choreografie,herecký
výkonmajínárokstátsejedinečnými,býtorigi-
nálem.Rádasenecháváminspirovat,alekopíro-
vatněkohojemicizí.PaníKvětaFialovávestej-
nojmennémfilmusemimoclíbila.Alevěřím,že
diváci přijdou na našeho Limonádového Joea, 
aťužjsoufanouškyfilmunebone,bezpředsud-
kůabezočekávánípřesnékopiefilmu,kterýuž
vidělimnohokrát amohou si ho kdykoli pustit
doma.Nechci to zakřiknout, alemyslím, že se
budouskvělebavit.
Mimochodem, texty asi ano, ale musela jste se 
v tomto případě vůbec učit slova písniček, nebo 
je znáte nazpaměť?
Vinscenaciseobjevíineznámépísně,kteréve
filmunezazněly.Tudíž byly proměnové, stej-
ně jakomluvené texty.Ovšemco se týkáoblí-
benýchsongůtohototitulu,jakonapříkladWhis
key, to je moje gustoneboKdyž v báru houstne 
dým,mámulehčenoupráci,protožetysamozřej-
měznám.
Předpokládám, že o rány pěstí a výstřely z kol-
tů nízko nad pasem nebude v inscenaci nouze…
Při zkoušení podobných titulů záleží na míře
nadsázky a opravdovosti hereckého projevu.
Aby byl uvěřitelný a nesklouznul k lacinému
vtipkování nebo už zmíněnému napodobová-

ní,cožseněkdychvílihledá.Alepozkušenosti
svelmipovedenýmmuzikálemMladý Franken
stein,kterýpracovalspodobnoupoetikouakte-
rýrežírovaltakyPetrGazdík,simyslím,ženás
vedetousprávnoucestou,udržínásnauzděane-
budeanipotřebapráskatbičem(smích).
Herečka, zpěvačka, šansoniérka a moderá-
torka. Tak se sama charakterizujete na svých 
stránkách. Co z toho je vám nejbližší?
Divadlo a zpívání řadím mezi nejbližší. Taky
proto, že se jim nejvíce věnuji. Kmoderování
mámrespekt.Cennézkušenostijsemzískalapři
pravidelném natáčení live pořadu Sama doma 
proČeskoutelevizia jinýchpořadůaakcí.Pro
sportovnítelevizníkanálletosnatáčímreportáže
z automobilových závodů na evropských okru-
zích.Bavíměto,alejakodoplněkkméherecké
profesi.
Která z rolí na jevišti MdB byla vaší nejoblíbe-
nější?
Každá, kterouprávěhraji.Akdyby seobjevily
náznaky,žebyminěkterámohlavadit,hnedsi
najdu dost argumentů, aby se tak nestalo.Hrát
divadlobezradostiachutibyměnetěšilo.
Nejtěžší role?
Doceladůležitýproměbýváprvnídojem.Když
nezískámodané rolihnedpředstavu, tak s tím
zpravidlamívámvíc práce, což ale neznamená
horšívýsledek.Anaopaksivzpomínám,jakmi
naturnésmuzikálemJesus Christ Superstardo
ŠpanělskaposlalizdivadlascénářmuzikáluŠu
mař na střeše, kde jsembyla obsazenado role
TovjehodcerynavdáváníCajtl.Mocjsemsitak
nepřipadala, ale při četbě textu napsaného tak
opravdověsemidralyslzydoočíavědělajsem,
žetopůjdesamo.
A která je nejdelší, která dosáhla nejvyššího po-
čtu repríz? Madame Thénardier z Bídníků nebo 
Marcela Champsboisy z Brouka v hlavě?
Letosna jařeseuskutečniloslavnostnípředsta-
vení20letodpremiéryBrouka v hlavě, který se 
stálehrajesvelkýmúspěchempředvyprodaným
sálem.Alemyslím,ženejvíckrátjsemhrálaAni-
tuveWest Side Story.Takydíkyanglickéaně-
mecko‑anglickéverziazájezdůmpoEvropě.Tu
rolijsemmilovala.PrávěAnitamipřineslamoji
prvnícenuKřídel.
Stalo se někdy, že jste si řekla po přečtení scéná-
ře: To nezvládnu?
Ne.Tosipřivšískromnostinepřipouštím.

Spektrum vašich postav je poměrně široké. Ne-
měla jste někdy strach, že ustrnete v nějaké ška-
tulce a budete hrát pořád to samé?
Užodzačátkuangažmávnašemdivadle jsem
hrála převážně živelné, temperamentní a dra-
matickérole:SatanavmuzikáluBastard,Titá-
nii veSnech svatojánských nocí, Živu aRunu
v Radúzovi a Mahuleně,jižzmiňovanouAnitu,
EmiliivOthellovi…Alenezůstalo jenu toho,
střídání charakterů mi vyhovuje. Takže když
vyšel měsíční plán, podle kterého mě čekala
ušlechtiláBaronkavonWaldstättenzmuzikálu
Mozart!, po ní následovala uřvaná, přisprostlá
hostinskáMadameThénardier zBídníků, dále
sochařkaAlex z Čarodějek z Eastwicku a pak 
zoufaláKrálovnavBecketovi,nestěžovalajsem
si.
Nezvažovala jste někdy, že byste byla „jen“ zpě-
vačkou?
Vtomjsemmělanaprostojasno,kdyžjsemjako
maláběhalasešvihadlemvrucecobymikrofo-

nem po louce a zpívala šlágry našich populár-
níchzpěvaček(smích).Alemuzikál,kdesepojí
herectví se zpíváním, si mě získal víc. Ovšem
koncertů, komorních i s velkými orchestry, se
nezříkám.Mocmětobavíatěšímě,žepřichá-
zejínabídky.Teďvříjnumámhnedčtyřisólové
koncerty.
A ještě jedno dělení: muzikál nebo činohra?
Muzikál je srdeční záležitost. Hudba má kou-
zelnoumoc,zazníprvnítóny,vytvoříatmosféru
adivákyiherceokamžitěnaladíanavodíurčité
pocity.Aspoňjátotakvnímámacítím.Včisté
činohřemusídivákazaujmout,vtáhnoutdopří-
běhu a náladu na scénu přinést herec sám, což
semizdámožnátrochutěžší.Ovšemmátopro
všechnynemenšíkouzlo.
Několikrát jste se dostala do nominací na Thá-
lii. Nemrzelo vás, že to zatím nevyšlo?
Vždyckymě topotěšilo.Azatímjsemsinikdy
neřekla:ZatotomusímdostatThálii.Takžemě
nemělocomrzet.

S Lukášem Janotou a Ivanou Odehnalovou 
v muzikálu Limonádový Joe,

režie Petr Gazdík
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William Shakespeare: 
BENÁTSKÝ KUPEC
Známáhra velkého alžbětince ze sklonku16. sto-
letí bývá označována za romantickou komedii.
Tomuvšakodpovídájenjednadějoválinie–té-
měř pohádkový příběh Bassaniových námluv 
asňatkusbelmontskoudědičkouPorcií.Druhou
základnízápletkoujepříběhlakotnéhožidovské-
holichvářeŠajloka–tenvsoběnesezárodektra-
gédiemsty.NenáviděnýanenávidějícíŠajlokse
mstízato,čehosemuvrchovatědostáváodkřes-
ťanských bližních – za jejich každodenní nená-
vist, opovržení avysmívání.Mezi tytokřesťany
patříibenátskýkupecAntonio;půjčísiodŠajloka
peníze.PůjčkuvšakŠajloknezatíží lichvářským
úrokem, nýbrž smluvně stvrzenou podmínkou:
nevrátí‑liAntoniopenízevtermínu,máŽidprávo
požadovatlibrumasavyříznutouzlibovolnéčásti
Antoniovatěla.
Romantická komedie a napínavý soudní thriller
vjednom?UShakespearaklidně!Hraplnázvlášt-
níchparadoxůazrcadlení,hra,kterávyvoláváne-
jednuotázku.JeŽidŠajlokkrvelačnýlichvář,který
nemilosrdněžádálibrumasaztělasvéhoprotiv‑
níka,anebonešťastnáoběťkřesťanskénenávisti,
oběť,kterájenoplácístejnoumincíastrhávámas-
kuvšeobecnéhopokrytectví?Acokrásnáaboha-
táPorcie,o jejíž rukusehrajev tajemnézkouš-
ce se třemi skříňkami – je příkladem slitovnosti 
amilosrdenství,kteréhosenaŠajlokovidovolá-
vá, anebo v roli falešného soudce tvrdou vyjed-
navačkou,kterábezmrknutíokapřipravíčlověka 
ojehovlastnídůstojnost?Pročnašečinyzanechá-
vajítrpkoupachuť?Shakespearovahrajezdneš-
níhopohleduvysoce„politickynekorektní“–ale
vůčikomuvlastně?
Režie:StanislavMoša
Hrají:BoleslavPolívka,SvetlanaJanotová,Petr
Štěpán,ZdeněkJunák,AlešSlanina,AndreaZelo-
vá,EliškaSkálová,JakubZedníček,PatrikBořec-
ký,JiříMachadalší.

Ivan Alexandrovič Gončarov:
OBLOMOV
„Dobře–takneležíte,amístotohoustavičněpo-
letujetesematamjakomouchy,jenžejakýtomá
smysl?“

CitlivýaaždětskyupřímnýOblomovodmítápři-
jmoutpravidlauspěchanéhosvěta,založenéhona
sobectvíapřetvářce,anechcesnímanizápasit.
Svou vědomou nečinností klade horečné lidské
aktivitěznepokojivéotázkypojejímsmyslu.
TitulnípostavaGončarovovarománudalajméno
vlastnostinebostavučlověkaneschopnéhočinu,
utíkajícího se do snu. Pojem „oblomovština“ je
dnesznámýnacelémsvětěaOblomovsestalhr-
dinou z galerie nejslavnějších literárních postav,
jakými jsou Hamlet, Don Quijote, Don Juan či
Švejk.
Režie:HanaBurešová
Hrají:MichalIsteník,TomášTurek,JanMeduna,
JanVondráček,VeronikaLazorčákováaEvaHa-
curová.

Alan Ayckbourn:
MALÝ RODINNÝ PODNIK
Drama Alana Ayckbourna mělo v londýnském
Národnímdivadlepremiéruvroce1987azískalo
tehdy cenuEvening StandardAward za nejlepší
hruroku.SirAlanAyckbournjevsoučasnostije-
denznejplodnějšíchanglickýchautorů.Na jeho
kontě je již sedm desítek dramatických kusů,
znichžvícnežpolovinamělapremiérunalondýn-
skémWestEnduazískalazdeiřaduvýznamných
ocenění.DynamickáostrákomedieMalý rodinný 
podnikseodehrávávprůběhujednohopodzimní-
hotýdnevrodiněpodnikateleJackaMcCrackena,
kterýjeodhodlanýdržetsesvýchpevnýchmorál-
níchzásadnavzdoryokolnímuzkorumpovanému
světu.Jenženenadlouho.Pomaluzačínápronikat
dorealitytchánovapodniku,jehožsestávášéfem
avněmžsesetkávásevším,codosudodmítal.Je
nucenpokusitseutajitjistékompromitujícímate-
riály,zároveňzjišťuje,žejehonavenekctnáaspo-
řádanárodinajeplnázlodějůacizoložníkůanad
mravnímiprincipyvítězíosobnízájmyabyznys.
Hra je i přes dobu svého vzniku stále aktuální,
očemžvypovídátakéfakt,žesevloňskémroce
doNárodníhodivadlavLondýněsvelkýmúspě-
chemvrátila.Ayckbournvnítotiždokonalekom-
binuje humor se satirickým pozorováním světa,
nabízízarážejícísondurodinnýchvztahůakomic-
kálinievrcholívpřekvapivémmrazivémzávěru.
Režie:PetrGazdík
Hrají:ViktorSkála,AlenaAntalová,LadislavKo-
lář,JohanaGazdíková,JanBrožek,IvanaVaňko-
vá,IgorOndříček,JakubUličníkadalší.

Vloni jste získala cenu za herecký výkon na fes-
tivalu v Jižní Koreji za Matku v ostravské insce-
naci Fantom Londýna. Jak k tomu došlo?
Vlastněnáhodou.TotopředstaveníhrajivPraze,
aleuvádíseivOstravě.Tamonemocnělahereč-
kaaměvedenídivadlaoslovilo,zdabychneza-
skočila.Abylo to.Samozřejmě jsemsesnažila
neudělatnašemudivadluasoběostudu,ostatně
jakovždycky,ahnedpoprvnímpředstaveníza
mnou přišel předseda komise festivalu, abych
sepřipravilanaslavnostnívyhlašování.Příjem-
němětozaskočilo.Hrálosemidobře,kolego-
vézOstravybylimocfajn.Předjihokorejským
publikemnáspředemvarovali,žedivácizatles-
kajísilně,alejenjednou,apaksezvednouaod-
cházejí,takaťnástonemrzí.Prýtoneníznámka
toho,žebysejimpředstavenínelíbilo.Nakonec
seděkovačkaprotáhlananěkolikoponacelýsál
sipřišelpropodpis.Všechnotufungovalo,žádné
problémy,lidélaskaví,milí,klidní,nekonfliktní.
Muzikálymilují,slavnostnípředávánícenpojali
opravduvelkolepě.Tolikve stručnosti.Zážitků
jsemsipřivezlaspoustu,aletobyvydalonacelý
článek.
„Všechny herečky jsou mrchy“, prohlásil ne-
dávno prý jeden český filmový režisér… Proč 
právě herečky provází taková nelichotivá po-
věst?
Každádobráherečkamusíumětzahrátpořádnou
mrchu.Jakýmzpůsobemajakčastotoaplikuje
dosvéhoosobníhoživota,jeotázkoujejíhocha-
rakteruapovahy.Jájenvěřím,žetotenrežisér
myslelsnadsázkoualáskyplněkherečkám.Pro-
tožepokudne,takseminulpovoláním.
Jaký je váš vztah k mladším kolegyním?
Mámjerádaavážímsijich.Nespokojísejense
svýmpůvabemamladistvouenergií,alepracují
nasoběajevidět,žedivadlemžijí.Hlavnědíky

muzikálovýmpředstavenímjsemjimiobklopena
častoaužívámsito.
V MdB takřka pravidelně s oponou přichází 
velký potlesk. Setkala jste se někdy s opačným 
přijetím?
Ne.Spektrumžánrůa témat inscenacívnašem
divadleskýtáširokouškáluanejdesevždyza-
vděčitvšem.Ovšempokaždédiváciocenínasa-
zeníavýkonyherců,kteréjsouunásvdivadle
mimořádné.
Kromě profesních aktivit jste taky maminka. 
Váš syn Dominik má také sklony k divadlu, 
nebo se věnuje něčemu úplně jinému?
Studuje všeobecné gymnázium, třetí ročník.
Hudbahozajímáspíšepotechnickéstránce,teď
zrovnanašelzálibuvefotografováníasamozřej-
měhobavípočítač,aletakécizíjazyky.Máještě
dvarokyčasnato,abysivybral,cobudestudo-
vatdál.
Mezi vaše záliby patří jezdectví. Co si pod tím 
mám představit a proč?
Třirokyjsemminimálnědvakráttýdněaoprázd-
ninách pak téměř každý den jezdila na koních
astaralaseoně.Bohuželteďtotrochuzanedbá-
vám.
Jste připravena na letošní padesátku, nebo spíš 
patříte k těm ženám, jejichž věk se nahlas říkat 
nesmí?
Aužjetotady!Otomsenesmíanimluvit,na-
tožpsát!Ne,ne,dělámsilegraci,jsemv poho-
dě,ikdyžtričkostímtotématemasinositnebu-
du(smích).
Věk nevěk, vypadáte skvěle. Možná by mnohé 
ženy potěšilo, že vaše štíhlá postava je výsled-
kem drastické diety a minimum vrásek třeba 
dílo skalpelu… Takže jak to děláte, že vypadáte 
tak báječně?
Děkuji. Nijak zvlášť to neřeším. Nepiji sladké
nápoje, a abychnemuseladržet diety, takkdyž
po Vánocích, protože miluju cukroví, nemů-
žudopnoutkalhoty,začnuse trochuhlídat.Ale
vzhledemktomu,žejsempořádvjednomkole,
taktojdetaknějaksamo.Azvráseksihlavune-
dělám.
Jako dárek není pro herečku nic lepšího než 
nová role. Tušíte nebo se necháte překvapit?
Životjeplnýpřekvapení.

Text: (jih), 
foto: jef Kratochvil
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1.11. út 19.00 Limonádový Joe A2/AB2

2.11. st 19.00 Limonádový Joe

3.11. čt 19.00 Limonádový Joe C4

4.11. pá 19.00 Limonádový Joe C5/E5

5.11. so 14.00 Limonádový Joe

5.11. so 18.00 Limonádový Joe

6.11. ne 14.00 Limonádový Joe

6.11. ne 18.00 Limonádový Joe

7.11. po 19.00 Limonádový Joe

8.11. út 18.00 Limonádový Joe

9.11. st 19.00 Limonádový Joe

10.11. čt 19.00 Limonádový Joe

11.11. pá 19.00 Limonádový Joe zadáno

12.11. so 14.00 Limonádový Joe

12.11. so 18.00 Limonádový Joe

13.11. ne 14.00 Limonádový Joe

13.11. ne 18.00 Limonádový Joe

14.11. po 19.00 Limonádový Joe

15.11. út 18.00 Limonádový Joe

16.11. st 19.00 Limonádový Joe

17.11. čt 14.00 Limonádový Joe

17.11. čt 18.00 Limonádový Joe

19.11. so 19.00 Radúz a Mahulena

20.11. ne 14.00 Radúz a Mahulena

20.11. ne 18.00 Radúz a Mahulena

21.11. po 19.00 Radúz a Mahulena

22.11. út 18.00 Radúz a Mahulena

30.11. st 18.00 Mary Poppins

2.11. st 19.00 Splašené nůžky zadáno

3.11. čt 18.00 Splašené nůžky zadáno

4.11. pá 18.00 Splašené nůžky zadáno

9.11. st 18.00 Zamilovaný Shakespeare

10.11. čt 19.00 My Fair Lady (ze Zelňáku) zadáno

11.11. pá 19.00 Zamilovaný Shakespeare A5

12.11. so 19.00 Zamilovaný Shakespeare P

13.11. ne 19.00 Zamilovaný Shakespeare

14.11. po 18.00 Zamilovaný Shakespeare SP

15.11. út 19.00 Zamilovaný Shakespeare E2

16.11. st 19.00 Frank V. A3

17.11. čt 19.00 Frank V. A4

18.11. pá 19.00 Mrtvé duše A2016

19.11. so 19.00 Mrtvé duše R2016

20.11. ne 19.00 Dokonalá svatba

21.11. po 19.00 Brouk v hlavě

22.11. út 19.00 Brouk v hlavě

23.11. st 19.00 Splašené nůžky zadáno

25.11. pá 19.00 Jméno

26.11. so 19.00 Jméno M2016

27.11. ne 19.00 Zamilovaný Shakespeare D

28.11. po 19.00 Zamilovaný Shakespeare A1

29.11. út 19.00 Jméno Z2016

30.11. st 19.00 Brouk v hlavě zadáno

PROGRAM ŘÍJEN PROGRAM LISTOPAD
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PrOgrAM říJeN

Činoherní scéna Hudební scéna

PrEmiérA vEřEjná gEnErálkA hoStování DErniérA

 

3.10. Jožka Černýpo 19.00

1.10. Vrabčák a andělso 19.00

4.10. Jménoút 18.00 P18

5.10. Jménost 18.00 PP1

6.10. Jménočt 19.00

7.10. Frank V.pá 19.00 E5

8.10. Frank V.so 19.00 AB6 

9.10. Dokonalá svatbane 18.00 100. repríza 

10.10. Dokonalá svatbapo 19.00

11.10. Frank V.út 19.00 A2 

12.10. Malý rodinný podnikst 19.00

13.10. Malý rodinný podnikčt 18.00

14.10. Dvojitá rezervacepá 19.00

15.10. Dvojitá rezervaceso 18.00

16.10. Oblomovne 19.00

17.10. Frank V.po 19.00 AB1

18.10. Frank V.út 19.00 AB2 

19.10. Brouk v hlavěst 18.00 zadáno

20.10. Frank V.čt 19.00 C4

21.10. Brouk v hlavěpá 18.00

23.10. Splašené nůžkyne 19.00

24.10. Splašené nůžkypo 19.00

25.10. Splašené nůžkyút 18.00

26.10. Splašené nůžkyst 19.00

27.10. My Fair Lady (ze Zelňáku)čt 19.00

28.10. My Fair Lady (ze Zelňáku)pá 19.00

29.10. My Fair Lady (ze Zelňáku)so 19.00

30.10. Charleyova tetane 19.00

2.10. Williamovy Sonetyne 19.00

4.10. Benátský kupecút 19.00

5.10. Benátský kupecst 19.00

7.10. TITANICpá 19.00

8.10. TITANICso 19.00

9.10. TITANICne 18.00

21.10. Limonádový Joepá 14.00

21.10. Limonádový Joepá 19.00 zadáno

22.10. Limonádový Joeso 19.00 P

23.10. Limonádový Joene 19.00 D/E7

24.10. Limonádový Joepo 18.00 SP

25.10. Limonádový Joeút 19.00 E2/C2

26.10. Limonádový Joest 19.00 A3/AB3

27.10. Limonádový Joečt 19.00 A4/AB4

28.10. Limonádový Joepá 19.00 A5/AB5

29.10. Limonádový Joeso 14.00

29.10. Limonádový Joeso 19.00 A6/AB6

30.10. Limonádový Joene 14.00

30.10. Limonádový Joene 18.00

31.10. Limonádový Joepo 19.00 A1/AB131.10. Charleyova tetapo 19.00

TITANIC
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Program řÍJen

Činoherní scéna hudební scéna

PREMiéRA vEřEjná gEnERálkA hoSTování DERniéRA

 

3.10. Jožka Černýpo 19.00

1.10. vrabčák a andělso 19.00

4.10. Jménoút 18.00 P18

5.10. Jménost 18.00 PP1

6.10. Jménočt 19.00

7.10. Frank v.pá 19.00 E5

8.10. Frank v.so 19.00 AB6 

9.10. dokonalá svatbane 18.00 100. repríza 

10.10. dokonalá svatbapo 19.00

11.10. Frank v.út 19.00 A2 

12.10. malý rodinný podnikst 19.00

13.10. malý rodinný podnikčt 18.00

14.10. dvojitá rezervacepá 19.00

15.10. dvojitá rezervaceso 18.00

16.10. oblomovne 19.00

17.10. Frank v.po 19.00 AB1

18.10. Frank v.út 19.00 AB2 

19.10. brouk v hlavěst 19.00

20.10. Frank v.čt 19.00 C4

21.10. brouk v hlavěpá 18.00

23.10. splašené nůžkyne 19.00

24.10. splašené nůžkypo 19.00

25.10. splašené nůžkyút 18.00

26.10. splašené nůžkyst 19.00

27.10. my Fair lady (ze zelňáku)čt 19.00

28.10. my Fair lady (ze zelňáku)pá 19.00

29.10. my Fair lady (ze zelňáku)so 19.00

30.10. Charleyova tetane 19.00

2.10. Williamovy sonetyne 19.00

4.10. benátský kupecút 19.00

5.10. benátský kupecst 19.00

7.10. titaniCpá 19.00

8.10. titaniCso 19.00

9.10. titaniCne 18.00

21.10. limonádový Joepá 14.00

21.10. limonádový Joepá 19.00 zadáno

22.10. limonádový Joeso 19.00 P

23.10. limonádový Joene 19.00 D/E7

24.10. limonádový Joepo 18.00 SP

25.10. limonádový Joeút 19.00 E2/C2

26.10. limonádový Joest 19.00 A3/AB3

27.10. limonádový Joečt 19.00 A4/AB4

28.10. limonádový Joepá 19.00 A5/AB5

29.10. limonádový Joeso 14.00

29.10. limonádový Joeso 19.00 A6/AB6

30.10. limonádový Joene 14.00

30.10. limonádový Joene 18.00

31.10. limonádový Joepo 19.00 A1/AB131.10. Charleyova tetapo 19.00

TITANIC
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Jiří Brdečka, Jan Rychlík, Vlastimil Hála:
LIMONÁDOVÝ JOE 
„Whisky to je moje gusto, bez whisky mám v srdci 
pusto…“acelá řadadalších jižzlidovělýchmelodií
abáječnýchtextůdnesneodmyslitelněpatřínaprvní
místozlatéhofondučeskýchhudebníchkomedií.No-
vinář,spisovatel,kreslířifilmovýscenáristaarežisér
JiříBrdečkanapsalvletech1939–1940pročasopis
Ahoj na neděli seriál povídek, v němž zúročil svou
zálibuv tématuDivokéhozápadu.Dal tehdyvznik-
nout postavěLimonádového Joea – ideálníhowest-
mana,kterýmístowhiskypijelimonáduapřísnědbá
namravnost.Vbřeznuroku1944senajevištidivadla
Větrníkobjevilusměvavýačestnýpistolníkjižjako
titulní postava nové divadelní hry. Nesmrtelným se
ovšemjehopátránípokakaovéskvrněvelikostime-
xického dolaru stalo až díky filmovému zpracování
vrežiiOldřichaLipskéhozroku1964.
Nesmrtelnou filmovou parodii v hlavních ro-
lích s Karlem Fialou jakožto blonďatým hrdinou 
aMilošemKopeckýmvrolinejvětšíhozloduchane-
štítícíhosezneuctívatnevinnédívky,kteránáspřivádí
do arizonskéhoměstečka roku1885,kde sevšichni
scházejívmístnímsaloonuaposlouchajíarizonskou
pěnici Tornado Lou, vidělo jen v kinech přes čtyři 
apůlmiliónůdiváků!Odtédobysepravidelněobje-
vujenatelevizníchobrazovkáchaneméněinadiva-
delníchprknech.Písně,kteréprofilmnazpívaliKarel
GottčiYvettaSimonová,budoumítdivácinynímož-
nostslyšetnaživovinterpretacinašichpředníchher-
ců.WesternováhudebníparodieLimonádový Joejiž
dávnovévodísínislávyčeskékomedie.
Režie:PetrGazdík
Hrají: Lukáš Janota neboKristianPekar, SáraMil-
fajtováneboIvanaOdehnalová,JanaMusilovánebo
Ivana Vaňková, Jan Apolenář nebo Alan Novotný
neboViktorSkálaadalší.

Stanislav Moša, Petr Ulrych:
RADÚZ A MAHULENA
Není vnašem divadle zcela obvyklé, abychom se
opětovněvracelikuváděnítitulů,kteréjsmejiždříve
inscenovali.Jsouovšemdíla,kterásisvůjnávratna
jevištějistězaslouží,avěříme,žejsouidiváci,kteří
jejich obnovení snadšením přivítají. Ktakovým
dílům jistě patří imuzikálová balada, která vznikla
podle známého pohádkového poetického dramatu
Julia Zeyera Radúz a Mahulena akterá měla svou
světovoupremiéru8. listopadu roku1997.Hrála se
až do roku 2002 a zaznamenala 91 repríz, 36295
diváků se vtěch letech nechalo okouzlit niterným
příběhem,kterýjimjižtenkráthráliMarkétaSedláč‑
ková,PetrGazdík,ZdenaHerfortová,LadislavKolář,
IgorOndříček,PetrŠtěpánčiStanislavSlovák.Tedy
herci,kteříjsoudodnesvýraznýmiosobnostminaše-

ho divadla a jejichž popularita tenkrát mimo jiné 
idíkytomutopředstavenívznikala.Diváci již tehdy
odcházelizdivadlaavhlavě jimstáleznělydodnes
nezapomenutelnémelodie PetraUlrycha skrásnými
textyStanislavaMoši.Jemnohotěch,kteřísidodnes
zpívají„…dvě království se v zášti potýkají a jedno 
druhé chce srazit na kolena. Než zrozeni jsou Radúz 
a Mahulena!“, a nebo „Magurský kralevici, hodím 
tě mezi krysy! Co ti kdy bylo krásné, navždycky bude 
kdysi!“ 
Nesmrtelný příběh zakázané lásky mezi dvěma
znepřátelenými rody zde tentokrát vychází zlidové
slovensképohádky,alejdesamozřejměomotivještě
starší, objevující se vrůzných variantách i u bratrů
Grimmůnebovindickýcheposech.Nenítedypochyb
o tom, že také vdnešní době jde o námět aktuální,
nabízející současnému obecenstvu možnost prožít
romantickýpříběh lásky,která (dovolme si toklišé,
které jezdeovšemnamístě)horypřenáší akameny
láme.
Režie:StanislavMoša
Hrají: Andrea Zelová, Aleš Slanina, Lucie Berge‑
rová,ViktóriaMatušovová,HanaKováříková,Katarí-
naPtáčková,StanislavSlovák,MarkétaSedláčková 
adalší.

P. L. Traversová, Richard Sherman, 
Robert Sherman, Julian Fellowes, 
George Stiles, Anthony Drewe:
MARY POPPINS
PotříletéodmlcesenajevištěHudebníscényznovu
vracílaskaváchůvaMaryPoppins!
Muzikál z proslulé produkce Walta Disneyho, di-
vadelní remake proslulého filmu Mary Poppinsová 
zroku1964,ověnčenéhopětiOscary,vzniklnamoti-
vydětskýchknížekznáméanglickéautorkyP.L.Tra-
versové.JehopříběhseodehrávávLondýněkoncem
19. století a jehohrdinkou jeoriginálnívychovatel-
kaMaryPoppinsová,kterásezjevínapřánímalých
dětíBanksových,jimžrodičenevěnují(jakje,bohu-
žel,obvykléidnes)přílišpozornosti.Tatoneobvyk-
lávychovatelkadisponujícíkouzelnýmidovednostmi
prozáří jejich dětský svět hravostí, svobodou a fan-
taziínatolik,ženakonecdokážouspolečněproměnit 
icharakteryrodičůmalýchdětí.Napočátku21.stole-
típakpofilmusáhlproducentCameronMackintosh,
doplniljejnovýmipísněmiavytvořilnajehozákla-
děmimořádněvýpravnoushow,kteráponěkolikse-
zónsklízelaúspěchyvLondýněinaBroadwayi.Těšit
semůžeteopětnastrhujícíaefektníscénografiiPetra
Hlouškasřadoukouzelnickýchtrikůanáročnátaneč-
ní(zejménapakstepařská)číslaapředevšímkrásný
dojemnýrodinnýpříběh!
Režie: PetrGazdík

Dušan VITÁZEK
RODINNÉ STŘÍBRO
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Novou životní etapu si posledních několik mě-
síců naplno vychutnává herec Dušan Vitázek. 
K dvouapůlleté Barunce přibyla manželům 
Vitázkovým letos před prázdninami druhá 
dcera Rozárka. Z kdysi nezkrotného bouřli-
váka se tak stal vzorný otec, který lituje kaž
dé chvilky, kdy nemůže být s rodinou. Navíc 
se mu právě teď začínají plnit i další profesní 
sny…
Jak jste prožil léto?
Vlétějsemchtělbýtconejvícsholkama.Rózi
senámnarodila22.června,takžejsmeaninikam
dalekonevyjížděli,maximálněnachalupukou-
sekodBrna.Akorátjsmebylisestarší Barunkou 
týdennatáboře,jensamidva.Abyltofakttvr-

dýzálesáckýtábor–budíčky,rozcvičky,spaníve
spacákupodstanemapodobně.Hodněměpře-
kvapila,žetovšechnozvládla.Bylotosuper.
Podařilo se vám ukradnout si i nějaké chvilky 
sám pro sebe?
Skorovůbec, na to není v posledníchměsících
časanimyšlenky.Vím,ževněčemjeteďosobní
svobodapryč,minimálnětaknačtyři,pětlet.Ale
říkámsi:Buďvklidu,zažiljsitohohodně,bylo
tovelký.Ateďjeprostěobdobírodiny.Potomse
uvidí,jaksetopodařídálskloubit.
Vyjel jste si aspoň někam na motorce?
Motorku asi budu prodávat, protože to je teď
hodněsobeckáaktivita.Radšipotřebujemevelké
autonaloženékočárky,kolyapsy…Aleobčasse
mipodařilomítpárchvilekprosebe,kdyjsemsi

třebašeljentakzaběhat.Takyjsembylnaolym-
pijskémtriatlonuanazávoduSpartanRace.
Nepřinesl vám tento stav inspiraci pro umělec-
kou tvorbu?
Toanináhodou! Ikdyžjsemvlastněsložiljednu
píseň,kdyžjsemvetřiránouspávalBarunkuna
tomzázračnémbalóně.Potisícímzhoupnutímě
topřestalobavit,takjsemzačalskládatspeciální
ukolébavku(smích).Onojetostvorboutrošku
ošemetné.Buďječlověkumělec,anebožijero-
dinnýmživotem.Uměleckátvorbajevpodstatě
hodněsobeckáaktivita,kdyžmábýtopravdová,
je to teďproměvelký luxus. K tomupotřebu-
jisamotu,ideálněvcizímměstě.Potomkemně
přicházíinspirace,začínámsimumlatrůznévěci

podnos…Aleholkynáspotřebujídvacet čtyři
hodin denně.Barunce je dva a půl roku, takže
snítrávímcelýden.Akdyžjivpůldesátéve-
čeruspím,jsemtakunavený,ženenívůbecsíla
tvořittřebanějakoupísničkuneboseučittexty.
Ani odreagování v podobě oblíbeného vyřezá-
vání ze dřeva?
VyrobiljsemBarčidomečekpropanenkyadět-
skou kuchyňku. Šli jsme kolem toho jednou
v Ikei, mně se to zdálo zbytečně moc drahé.
Doma mi zbylo dřevo z podlahy, tak jsem to
zbouchal,ajsemšťastný,žesistímhraje.
Tušil jste, že vám péče o holky vezme tolik času?
Překvapilomě, že je to až tak náročné.Ale na
druhoustranujsemsinaholkyhodnězvykl,pro-
tožejsemteďbylpraktickyčtyřiměsícenepře-

tržitě s rodinou doma.V závěru loňské sezóny
jsemnezkoušelposlednídvěhry,měljsemvolné
turnusy,ktomuceléprázdniny.Akdyžjsemšel
vzáří jennapárhodinzdomupryčnazahajo-
vacísetkánísezóny,užjsembylnervozní,cose
domaděje.Normálnějsemžárlil,žezažijíněco
bezemě.Protožemětosnimaděsněbaví!
To skoro vypadá, že byste si rád střihnul i ma-
teřskou dovolenou?
Toúplněklidně!KdybyPavladostalanějakouší-
leněskvělounabídku,takjdunamateřskouhned
a jsem v pohodě.Umímholky nakrmit, přeba-
lit,nemámproblémknimvnocivstát.Vztahse
utváříčasem,kterýčlověksdětmistráví,zážitky,
kteréproněvytvoří.Tojepotomúplnázávislost!
Jealepravda,žetyhlepocityjsemměl,kdyžbyla
na světě jenom Barunka. Teď, když jsou dvě,
bychsamozřejměněkdyšelradšiifárat(smích).
Ani vás od holek neodváděla nějaká velká pra-
covní nabídka?
Neměl jsem v poslední době žádné velké role
v seriálu nebo jinde na hostování. Nazkoušel
jsemtaktovlastnějenmuzikálMarie Antoinetta 

vPraze.Takže to taknějakpřirozeněvyšlo, že
jsemsholkamapraktickypořádodjejichnaro-
zení.Ajemilítokaždéchvilky,kdynemůžubýt
utoho,jakseučíněconového.
Rýsuje se vám teď nějaká zajímavá nabídka?
Vytvořiljsemsijitaktrochusám,protožechys-
támvydánísvéprvníautorskédesky.Právěnatá-
čímevestudiu.Neuvěřitelnýstav! Textyihudbu
kevšempísničkámjsemsinapsalsám.Žánrově
tobudetakovávšehochuť,neumímtozařaditdo
nějakéhopřesnéhošuplíčku…Půlnapůlčesky
aslovensky.
Kde jste hledal inspiraci?
Nejvícuvnitřsebe.Alejetamivýraznáinspira-
ceosobnostmijakoJaroFilip,Lasica,Satinský,
PeterLipa.Ovlivňujemě,jakpracujísjazykem,
očempíší.Mrzímě,žejsembylještěmocmalý,
kdyžbylitihlepánovéještěpohromaděavplné
síle.Momentálněměhodněbavíslovenskásku-
pinaKorbenDallas.
A název desky?
DušanVitázek.Původnějsemsimyslel,žebyse
tojmenovaloKde.Tojejednoduchéslovo,česky

Prožívám teď svůj sen. Všechno se mi plní.
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islovenskysečtejinakapřitomsprávně,májen
třipísmenka.Takjakocelámojetvorbajejedno-
duchá–mámrádmáloakordů,obyčejnátémata,
živočišnéjasnévěci…Anapřebalucédéčkaby
mohlabýtBarunka, jakposlouchámojihudbu.
Jednouráno,kdyžseprobudila,jsemjídalslu-
chátkanaušiapustiljíto.Takjsemsijivyfotil,
jakseutohokroutí.
Takže splněný sen?
Ano,určitějedenznich.Uvědomiljsemsitone-
dávno,žejáteďvlastněprožívámsvůjsen.Mu-
zikálůužjsemzažiltolik,žeječímdálobtížnější
unichobjevovatněconového.Apozoruji,žemě
toužprofesněaduševnětoliknenaplňujevrám-
cinějakévnitřnítvorby,ikdyžmětopořádmoc
baví.Asipředtřemiletyjsemněkdeprohodil,že
bybylosuper,kdybychmohlhrátčinohryadělal
vlastnímuziku.Atosemiteďvšechnoplní!
Činohra vás čeká po hodně dlouhé době u Zam i
lovaného Shakespeara…
Zkoušetzačínámezaměsíc,mocsetěším,proto-
žetohledílomiluju.Známfilm,častosihodoma
sPavlínkoupouštíme.Několikletjsemsineza-
hrál na Činoherní scéně. Naposledy s Hankou
BurešovouTři mušketýry.Navícjsemunásvdi-
vadleještěnedělalžádnéhoShakespeara.Napo-

sledyjsemsJanouJaněkovouaDadouKlemen-
tovouhrálvpředstaveníHamlet,kterédělalyse
svýmstudentskýmročníkemnaMaléscéněMa-
henky.TehdyjsemtamstřídalViliamaCsontose
vedvojroliLaertaaPolonia.
Jaký to bude pocit – střihnout si rovnou postavu 
samotného Williama Shakespeara?
Pro mě to bude kláda jako blázen! Nenapadlo
mě,žetovnejbližšídoběuvidímnadivadle,na-
tožževtombuduhrátaještěktomuhnedSha-
kespeara.NedávnojsmesesKubouUličníkem
přistihli,žemámeotomtofilmupodobnésmýš-
lení,aoba jsmemělivysněnoupostavu,kterou
vefilmuhrajeBenAffleck(postava Neda Alley
na, v Městském divadle Brno ji ztvární Petr Ště
pán – pozn. red.).Tentamsednejakulitej.Troš-
ku tam z toho castu vyčuhuje, jakoby přišel
zjinéhofilmu,askvěletotampasuje.Milujitře-
batuscénu,jakrozrazídveřeařekne:„Jaksehra
jmenujeacovníbuduhrát?“AShakespearemu
odpoví,žebudehrátMerkuciaažehrasebude
jmenovat–Merkucio!(smích)

Text: Lenka Suchá, 
foto: jef Kratochvil, Tino Kratochvil

S Alenou Antalovou  
v muzikálu Mary Poppins,

 režie Petr Gazdík

V muzikálu Johnny Blue,
režie Stanislav Moša
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RADÚZ A MAHULENA
NA BISKUPSKÉM DVOŘE OKOUZLILI
(…) Téměř po dvaceti letech vstoupili Radúz 
a Mahulena naBiskupskýdvůrvnovépodobě
naletníscénu.(…)„Openair“vezvlášťpodma-
nivém prostředí Biskupského dvora nepochyb-
něpřidávázdejšímpředstavenímna sugestivitě
isíle.(…)Hudba,kteroukpříběhuzkompono-
val Petr Ulrych, je skvělá, k baladickému pří-
běhu,kdenadepikoupřevládápřecejenlyrika,
namírupadnoucí.Melodie,vnichžznífolklór,

ovšemvUlrychověosobitémasoudobémpoje-
tí moderními tóny, tok děje hudebně dotvářejí
aakcentují.UlrychovahudbakRadúzovi a Ma
huleně patří k nejlepšímu z jeho „dílny“, orga-
nickya šťastně se tu setkala a spojila s textem
Stanislava Moši. (…) Pohybová složka funk‑
čně přispívá k celkovému výbornému vyznění
a emotivní síle. Pohádkovou atmosféru plnou
tajemstvídotváří tanečníci,zvláštěpakpředsta-
viteléNoci (RenataMrózková aHanaVašáko-
vá)aStínu(PetrDrábekaDavidČernák).(…)
Diváky si nepochybně získala Andrea Zelová
vroliMahuleny.Bylapřesvědčivá,včastýchly-

rických pasážích zpívala s procítěným, přitom
uměřenýmpřednesem.Pochvala stejně takpat-
ří i jejímupartneruvinscenaciAlešiSlaninovi.
Radúzvjehopojetíbylmužnýatemperamentní.
ZvučnýmhlasemupoutalaViktóriaMatušovová
jakoMatkaZemě.Výborně zněly chóry, strhu-
jícíhlasově ipohybověbylovkontrastu sMa-
hulenouduetozlýchsester:Priji (HanaKováří-
ková)aŽivy(KatarínaMikulová).(…)Muzikál
ryzezdejšísprastarýmpříběhemnavěčnétéma
osudové, tragické lásky, přitom soudobý, neu-
chvátíleskemslavných,pocelémsvětěhraných
hitů.Pronikávšakpodkůžiavstupujedosrdce
po kapkách čímsi důvěrně známým a blízkým.
Jinýodtěchsvětověslavných,poetický, trochu
zamyšlený,vyrůstající zdomácíchkořenů.Síla
inscenaceRadúz a Mahulenaspočívávjehoji-
nakostiakontrastusvětšinovouprodukcí.Spo-
lečněsKoločavoujetímnejlepšímzespolupráce
dvojiceautorůMoša–Ulrych.(…)

Jaroslav Štěpaník,
www.brnozurnal.cz, 7. 8. 2016

RADÚZ A MAHULENA
(…)Kdybychnapsal,žehudbajenaceléhřeto
nejlepší,nebylbychdalekoodpravdy,alebylo
bytonespravedlivé.Předevšímstojízapozor-
nost tance,krásně, nově choreografickypoja-
té, které se prostěmusí vidět.Ty tance samy
o sobě vypráví příběh, akcentují děj, oboha-
cují jejodalšídimenzi,prohlubujícitovýná-
boj,umocňujíhudbu,když slovanepostačují.
(…) Herci zpívali všechno živě, žádný play-
back,azrovnajakohudbabylinádherní,kon-
geniální.NapříkladpísněMatkyZeměvpodá-
ní ViktórieMatušovové nebo královny Runy
Lucie Bergerové, ale správně bych měl vy-
jmenovatvšechny,dětské roličkynevyjímaje.

Biskupskýdvůrneumožňuježádnounáročněj-
ší scénu, zde vlastně byla jediná veliká hora,
tatranskáodJaroslavaMilfajta,pokteréherci
šplhaliazekteréporůznuvylézali.(…)Nové
kostýmyAndreyKučerovéjsoupoplatnédobě
pohanskýchSlovanů,jakjeznámezromantic-
kých obrazů a kreseb, jsou vytvořeny s veli-
kýmvkusemabarevně imateriálověperfekt-
ně sladěné.U nadpřirozených postav autorka
povolila fantaziiuzduapředvedla,žedokáže
krásněpřekvapit.(…)

Vratislav Mlčoch,
www.babocka.vram.cz, 19. 6. 2016

MUZIKÁL TITANIC – ČESKÁ PREMIÉRA 
V MĚSTSKÉM DIVADLE BRNO
(…) Hlavní síla celého kusu stojí na strhující
hudbě (orchestr řídil Dan Kalousek), ale také
na působivých sborových výstupech (sbormistr
KarelŠkarka).Čísla,vnichžseblýsknousólis-
té,samozřejměnechybí.Nejsilnějšídojmyvšak
myslím vzbuzují pasažéři: chór, množství růz-
norodých lidských jedinců,na rozdíloddiváka
při společnémnevědomíoblížícím se fatálním
konci. Pestré, přesně rozvrstvené společenství

nazdánlivěnedobytnémplavidle.Někteřísna-
dějía touhoupolepšímživotě, jinípronaplně-
nípotřebyspolečensképovinnostičivýlučnosti,
zmarnivépotřeby„býtutoho“.Brněnskáinsce-
nace vložila do hry prakticky všechny dostup-
néprostředkyasíly.(…)Hlavnírolehranemá.
(…)Jetuvšakpřecejentriotěchz„kapitánské-
homůstku“. Kapitán v podání Zdeňka Junáka,
srozhodnýmasporýmprojevem,chlapnasvém
místě.Podvolísevšakurputnémunaléháníma-
jitelelodikezvýšenírychlosti.Kdyžjezřejmé,
žeplavba,kterámělabýtodchodnoupojehoce-
loživotníslužbě,jecestouposledníadefinitivní,
zachováse,jakkekapitánovipatří.Majitelelodi
ovládanéhomocíajíblízkéješitnostipřesněvy-
stihlPetrŠtěpán.Posledníztrojice:konstruktér
lodi,kterýprvníví,žezkázajeneodvratná,aví
taképroč.PetrGazdíkvnitřnírozkolísanostpo-
stavyvystihlidramatickýmpěveckýmvýrazem.
Velmisilnýmomentceléhodějepřinášívypjatá
vokálníkonfrontace,ostrýsporopodílvinymezi
těmitotřemi.(…)

Jaroslav Štěpaník,
www.literarky.cz, 21. 1. 2016

NAPSALI O NÁS

pokračování na str. 30
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Vneděli16.října2016budenaČinoherníscéněMdBhostovatpražskéDivadlovDlouhé
sinscenacíOblomovvrežiiHanyBurešové,vhlavnírolisMichalemIsteníkem.

IvanAlexandrovič
Gončarov
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HRAJEME NA ČINOHERNÍ SCÉNĚ 14. a 15. ŘÍJNA 2016

Ray Cooney
John Chapman

režie Stanislav Slovák

HOSTOVÁNÍ
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PŘÍŠTÍ STANICE?
DNO ATLANTSKÉHO OCEÁNU
(…)Zkaleidoskopulidskýchosudůnejvícevy-
plouvánapovrchbezdebatkapitán,kteréhodo-
stávána starost zkušenýZdeněk Junák.Kromě
přirozené autority mu nedělá problém přerod
ze sebevědomého a pýchou dmoucího se veli-
kánakvýčitkamizlomenémumužizpytujícímu
svědomí. (…)StanoSlovákv rolimajitele lodi
dostává asi jako jeden z mála možnost barvi-
tě siužít,na rozdílodostatních,čistězáporné-
hohereckéhoumění.(…)Všechnyostatníslož-
ky, které jsou potřeba pro kvalitní muzikálové
představení, samozřejměběží jakonadrátkách.
Dvěznichtrčínadmořskouhladinuvýšnežpo-
myslnášpičkaledovce,atohudbaascéna.(…)
ScénickéřešeníChristophaWeyersenepostrádá
neotřelostahravost,zejménaumožňujeplynulé
přechodymezispolečenskýmitřídami.(…)

Klára Tesařová,
www.munimedia.cz, 15. 4. 2016

PRODANÝ SMÍCH – FAUSTOVSKÉ TÉMA 
V MODERNÍM KABÁTĚ OŽÍVÁ V BRNĚ
Faustovské téma v moderním podání – tak by
se dal stručněnazvatmagickýmuzikálProdaný 
smích.(…)Autořimuzikálusepohybujívesvě-
těsouluaR&Bmuziky,MarcusHeitzsezaseza-
bývážánremsci‑fiafantasy,atakvevlivujejich
uměleckéhosměřovánízůstanemepoceloudobu
trváníinscenace.Navícsetvůrcimuzikáluchytili
aktuálníhotématugamblerstvíaheramístodosti-
hůdějpřesunulipřímodocentrazábavníhoprů-
myslu. Scénu tvoří otočné jeviště připomínající
kasino,kterémuvévodíobrovskáruletaaněkolik
obrazovekpřipomínajícíchautomaty,kterénavo-
zují atmosféru herny – světa pozlátka, hazardu,
výheriproher.(…)Muzikálnabízíislušnéherec-
kéapěveckévýkony.Nejvícesedařiloskvělezpí-
vajícíLuciiBergerové,kterásivýborněporadila
s „dvojrolí“ baronovy temné přisluhovačky Li-
lithvkombinacisezakletouSaskií.Bravurníčís-
loproměny,kdysedémonLilithměnívkřehkou

Saskii,patříkezlatýmhřebůmpředstavení.Sebe-
jistáLucieBergerovádokázalazesvérolespře-
hledemvydolovatmaximum.Vtěsnémzávěsuse
nani dotahuje JonášFlorián ztvárňujícíTimma.
Ani Jonáš Florián nezklame v další příběhové
proměně–vroliveseléhobezstarostnéhomladí-
ka,kterýsezměnínazatrpkléhomrzouta.Izdeje
radostvidětaslyšetsolidněpodanýpříjemnýhe-
recko‑pěvecký výkon.Výborně zazpívá i Lukáš
JanotavroliutrápenéhoAlexandra.Atěšitsemů-
žemeinaďábelskéhobaronaveztvárněníMartina
Havelkysďábelskýmsmíchem.(…)

Kateřina Šebelová,
www.epochtimes.cz, 16. 5. 2016

MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO
UVEDLO POHÁDKOVÝ MUZIKÁL
PRODANÝ SMÍCH
(…)StěžejnírolíjepostavaTimma.JanBrožek
zdepoprvéukázal,jakkvalitníhointerpretasvě-
rohodným herectvím a kultivovaným zpěvem
divadlozískalo.Marii,Timmovuvěrnoukama-
rádku, která s ním bojuje o získání prodaného
smíchuzpátky,hrálaEliškaSkálová.Užmáza
sebou několik úspěšných rolí, zde však dosta-

la velkoupříležitost zpěvní ihereckou.Zvládla
jis jistotouakrásnýmnasazením,určitědiváky
přesvědčila, že je pro divadlo ziskem. Barona
coby strašidelnou pohádkovou postavu převtě-
leného ďábla si s chutí zahrálMartin Havelka.
Strašit, to umí. Saskií, převtělenou doďábelské
Lilith, byla v představeníViktóriaMatušovová.
Máužnasvůjvěkhodnědivadelníchzkušeností
a„naplace“tobyloherecky,pěveckyipohybově
znát.Energickoupřisluhovačkubaronasizahrá-
laopravdusmimořádnouchutí.Výraznýpartmá
vmuzikálutakékamarádAlexandr,kteréhohrál
Lukáš Janota, jedna z opor divadla.Všestranný
umělec, který i zdeukázal, kolik talentuvněm
je.Ještějednuúlohunelzeopomenout.Jetodět-
ská role Timma, kterou alternují Josef Gazdík
aAdamGazdík–synovérežiséra.Užvnastudo-
vanémmuzikáluPískání po větruobědětiukáza-
ly,ženespadlojablkodalekoodstromu.ToAdam
dokázalivtomtopředstavení.Dětijsouknero-
zeznánívzhledemitalentem,takžejenompodle
vyvěšenéhoobsazenízjistíte,kterýblonďatýklu-
činatakbezvadnězrovnahraje.(…)

Peter Stoličný,
www.musical-opereta.cz, 25. 5. 2016

pokračování ze str. 27
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ROLI, KTEROU JIŽ ZNÁM,
BYCH SI NA BROADWAYI ZAHRÁL RÁD
SdivadlemnazájezdechsjezdilvelkoučástEv-
ropy,odehrálhlavní rolevesvětovýchmuziká-
lechvněkolikajazycích.Nověsibrněnskýmu-
zikálový herec Petr Gazdík vyzkoušel i práci
režisérapřizahraničnímhostování.(…)
V čem se nejvíce liší spolupráce se zahraniční-
mi herci?
Nelišísenějakzásadně.Prorežisérajesamozřej-
měmnohemtěžšívysvětlitvcizímjazycevšech-
ny drobnosti, někdy jen pocity. Když už jsem
byl vkoncích, tak jsem topředvedl.Cizí herci
majívždyvýhodu,žejsouabsolutněkoncentro-
vanípouzenadanoupráci,nakteroujsounaja-
tí. Jejichambicí jebýtnejlepší teďa tady, jako
bytobylojedinkrátanaposled.Apromnohéto
taktakéje.Podařísejimzahrátsivelkourolive
světovémmuzikáluskutečnějenjednouzaživot.
Například Francesca Hoffman, jež u nás hrála
RoxievChicagu,sevesvém„běžném“londýn-
skémživotěmusítakéživitjakoadministrativní
pracovnice.
Přibližte, jak vypadá konkurz na obsazení rolí 
v cizině?

Vcizině jeběžnýpropracovanýsystémagentů.
Mymáme casting agenta, který vše zprostřed-
kuje, herci mají svoje agenty, kteří doporučují
svéherce.Znichnášagentudělávýběr typově
nejpřijatelnějších a teprve tímto výběrem „ob-
těžuje“ režiséra. Před vámi tedy stojí čtyřicet
hereček, které bymohly v tomto případě klid-
něRoxiehrát,avysijenvybíráte,kterájenej‑
ideálnějšímzosobněnímtétopostavypřímopro
vás.(…)
Vyzkoušel jste si vy sám někdy podmínky kon-
kurzu pro světový muzikál?
Ano. Dělal jsem konkurz do vídeňského kon-
certníhouvedeníJesus Christ Superstar.Bylto
všakvelmi luxusníkonkurz,neboť jsembyluž
pozvanýjako„tahvězdazbrněnskéhouvedení“.
Zpívaljsemadělalhereckouzkouškupředumě-
leckýmvedenímRaimundTheateraamerickým
režisérem.ChovalisekemněskvělearoliJidáše
jsemnakonectakédostal.
Přemýšlel jste někdy o tom zkusit prorazit na 
West Endu či Broadwayi?
Nepřemýšlel.Bylobynutnétamtakéžítaznát
jazykidotěchnejjemnějšíchpocitovýchdetailů.
Tosimyslím,ženadálkunejde.Určitěano,po-

kudjdetřebaotanečnícompany,alenatojánejsemtensprávnýtyp(smích).
Kdybymivšakněkdozasezavolal,aťjduhrátroli,kteroujižznám,nejspíš
bychpřijal.
Který světový muzikál vás zaujal při posledních návštěvách Londýna či New 
Yorku?
Takovým,kterýjeukázkoumoderníhohudebníhodivadla,jemuzikálMatilda.
V příští sezóně uvedete muzikál Limonádový Joe s premiérou v říjnu. Je ten-
to titul vaší srdeční záležitostí?
Mámtentomuzikál spíše jakozadáníodpana ředitele.Nepatřímprávěani
mezivelkéfanouškyčiznalcetohotomuzikálu.Někteřísemismějí,žene-
známaniněkterézásadníhlášky.Užalestudujiadivácisnadocenívesvém
oblíbenémpříběhumůjnezaujatýpohled.
Proč podle vás tady a teď „Limonádníka“ uvádět?
Jetolegrace,atéjevnašíčímdálpohnutějšídobětřeba.Takyjetochytrýpo-
hlednabojdobrasezlemformounaivníhopříběhu,kterýříká,žekdyžselidé
perou,neníztohožádnýužitek.Navícsenakonecvětšinouzjistí,že:Padouch
nebohrdina,všichnijednarodina!

Lenka Suchá,
Brněnský deník, 5. 8. 2016

Texty jsou redakčně kráceny.
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PŘIPRAVUJEME Zamilovaný 
ShakespeareMarcNorman,TomStoppard,LeeHall

Filmovou senzací roku
1998 se stal britsko-ame-
rický projekt Zamilovaný 
Shakespeare režiséra Johna
Maddena–scenáristaMarc
Normanpracovalnaprojek-
tu romantické komedie, je-
jímž hrdinou bude nejslav-
nější dramatik všech dob,
užod80. let, k realizacivšakdošloažponěko-
likaletém odkladu, výměně režiséra a především
důrazném autorském vstupu renomovaného brit-
skéhodramatikaTomaStopparda,kterýsisshake‑
spearovskými motivy pohrává v řadě svých děl.
Nicméněkonecdobrý,všechnodobré:filmsedo-
čkalskvělýchohlasůdiváckýchikritickýchazís-
kalcelkemsedmOscarů,včetnětohozaNejlepší
filmroku.
William Shakespeare je sice titulní postavou fil-
mu,alejehozápletkurozhýbežena–mladáaris-
tokratkaVioladeLesseps,kteránatolikmilujedi-
vadlo,ževněmzatoužívystupovat(vdobě,kdyje
topovolenopouzemužům).Vpřevlekuzaherce
ThomaseKentasezúčastníkonkurzunainscena-
ci nové Shakespearovy hryRomeo a Ethel, dce
ra pirátova – a získá roli Romea. Shakespeare,
kterýjedotédobyvhlubokéautorskékrizi(byť
slíbilhneddvěhrydvěmadivadlům)astínusvé-
hoúspěšnějšíhokolegyakamarádaChristophera
Marlowa,sedoVioly(potécoodhalí jejípravou
tvář)hlubocezamiluje.Zinspiracevelkéláskyse
pak z původně zamýšlené pirátské komedie rodí
Shakespearovipodrukamasnadnejvětšímilostný
příběhsvětovédramatiky– Romeo a Julie.Jenže
ViolusejejíotecchystáprovdatzalordaWessexe
a její a Shakespearův příběh se stává podobně
komplikovaným, jako ten slavných veronských
milenců. Ostatně Shakespeare v divadelní verzi
výstižně říká (slovyLysandra ze svéhoSnu noci 
svatojánské):„Jakživjsemnečet,jakživneslyšel,/
žebytoněkdy,cosvětsvětemstojí/upřímnáláska
mělazrovnalehké.“
„Populární pohled na vztah mezi životem a dí
lem praví, že spisovatelé vlastně nepíší: jednoduše 
ukládají své životy na papír a my se těmito díly mů
žeme pročíst zpět k životu. Scénář Toma Stopparda 
a Marca Normana kZamilovanému Shakespearo

vi na první pohled tento mý
tus přijímá. Ve skutečnosti 
zmíněný vzorec obrací: ži
vot filmového Shake speara 
nevyhnutelně přejde do zá
pletek a jazyka jeho her, 
protože mimo ně nežije,“ 
bystře poznamenala zná-
má shakespearoložka Lois 

Potterová.Přestoplatíito,žeautořidovedněposi-
lujínašelaicképřesvědčení,žemilostnýpříběh,ja-
kýmjeRomeo a Julie,bynedokázalnapsatnikdo,
kdotaktohlubocenemiloval:conatom,ževesku-
tečnostiShakespearepřevzaltakřkacelouzápletku 
i s řadou detailů z třicet let staré básněArthura
Brooka...
Módauvádětnadivadleadaptacepopulárníchfil-
můjevsoučasnostievidentní,málokterýtamvšak
patřítakpřirozenějakoprávěZamilovaný Shake
speare, příběh,kterýzdivadlavzešelaprávemse
tamzasevrací.Přestotrvaloskoropatnáctlet,než
autořifilmovéhoscénářekdivadelníverzisvolili
–zárukoukvalityproněbylijednaklídřivěhlas-
nédivadelnískupinyCheekByJowl,režisérDec-
lanDonnellanascénografNickOrmerod,jednak
dramatikLeeHall (mimo jiné scenáristafilmové 
i divadelní verze Billyho Elliota), který se ujal
divadelní adaptace. Premiéru měl tento (slovy
slavného britského kritikaMichaela Billingtona)
„milostnýdopisdivadlasoběsamému“nalondýn-
skémWestEnduvčervenci2014–jsmešťastni,
žejejopouhédvarokypozdějimůžemenabídnout
včesképremiéřenašimdivákům.
Zamilovaného Shakespeara uvedeme v překladu
Jitky Sloupové,režiiStanislava Slovákaaspů-
vodníhudbouPaddyho Cunneena.Scénografem
jeJaroslav Milfajt,kostýmnívýtvarnicíAndrea 
Kučerová, choreografem Michal Matěj, o hu-
debnínastudovánísepostaráKarel Cón.Vhlav-
níchrolíchsepředstavíDušan Vitázek (William 
Shakespeare),Andrea Zelová (Viola),Aleš Sla-
nina(ChristopherMarlowe),Jiří Mach(Wessex),
Alena Antalová(Chůva),Michal Isteník(Philip
Henslowe),Petr Štěpán(NedAlleyn)adalší.Pre-
miéraseodehrajenaČinoherníscéně12.a13.lis-
topadu2016.

-jš-
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Po premiérovém uvedení komedie Dokonalá svatba na
prknech Činoherní scény MdB poznamenal divadelní
kritik Vít Závodský v závěru své recenze, že „Anglická
třeskutá komedie Dokonalá svatba má v solidním brněn-
ském provedení všechny předpoklady stát se titulem pub-
likem zaslouženě vyhledávaným a po příkladu svých zdej-
ších žánrových předchůdců dlouho reprízovaným.“ A ta-
to slova byla skutečně prorocká. Během šesti let má
Svatba na svém kontě již 100 repríz a 38 537 diváků!
Připomeňte si s námi tuto dynamickou a ztřeštěnou ko-
medii a vyprovoďte ji s námi do její druhé stovky! 

Dokonalá
svatba

9. a 10. fiíjna 2016
na âinoherní scénû
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v prvních dnech měsíce října vrcholí náš festival „Pocta velkému Williamu Sh.“, a tak by-
chom vás rádi seznámili s poctou geniálnímu básníku a dramatikovi, kterou napsal jiný ge -
niální umělec, Jan Werich v roce 1964 ke čtyřstým narozeninám W. Shakespeara.  

OPOŽDĚNÝ DOPIS JANA WERICHA WILLIAMU SHAKESPEAROVI 
(jemně krácen)

Vážený Mistře,
od té doby, co jste nás opustil, svět se zmenšil a času ubylo. Těžko byste dnes nalezl os -

trov ne příliš daleko od Malty, kde by Kaliban a Prospero byli jedinými představiteli silného
pohlaví pro křehkou Mirandu. A kde by se zastavil čas třeba jen na minutu. Nalezl byste tam
buď něčí vojenské základny, nebo skladiště morového odpadu, možná také měřicí přístroje.

Je nás mnohem více na planetě, než bývalo Vašich současníků. Pojem vzdálenosti netrvá.
Můžete se dívat současně v Praze a v Londýně na pohřeb zavražděného panovníka, na po-
hřeb, který se ubírá ulicemi daleko v Novém světě, v téže chvíli, v téže vteřině, ve které jej
vidíme a slyšíme v Praze nebo u Vás ve Stratfordu.

Vy jste psával svá díla brkem, nemýlím-li se. Na papíře rozhodně ne tak hladkém, jako u-
míme vyrobit dneska. Inkoustem patrně z duběnek. Při louči, domnívám se.

My píšeme na psacích strojích. Několik kopií najednou. Diktujeme do diktafonů. Dáváme
si to rozmnožit. Rychle. Vysázet. Ještě rychleji. Přeložit, rozšířit po světě, ještě rychleji. To
všechno musí být hotovo ještě dnes.

Snad proto, že víme, i když si to neradi připouštíme, že zítra už po tom pes neštěkne.
Nebyl jste mezi živými dlouho, vážený Mistře. Dvaapadesát let se dneska považuje za

krátký život. Snad tím, že jsme si zvykli počítat s čísly a ne s hodnotami. Napsal jste spoustu
her pro více než osm set postav. Málokdo to uměl tak dobře jako Vy. Hádáme se dneska, jest-
li jste to psal sám. Nebo jestli vás bylo víc. Byli bychom rádi, kdybychom si mohli zjistit na
beton, že jste nebyl sám, který psal. Že vás bylo víc. Byla by to útěcha, protože jestli jste to
svedl sám, pak nezbývá než smutně přiznat, že nikdo z nás není ani tak nadaný jako Vy, ani
tak pilný, ani tak chytrý, ani tak podnikavý, ani tak trpělivý. A nesmrtelný.

Kdybyste byl dnes mezi námi, kdyby si Vaše oči zvykly pohledům na kovová zvířata požíra-
jící zemi, plivající cihly, zpívající píseň, na létající lesklé ptáky s plnými volaty předsedů a králů,
kdyby si zvykly na rychlé barevné brouky na silnicích olemovaných samoznaky memento mori,
kdybyste se, po česky řečeno, pořádně rozkoukal, jistě by Vašim očím neušlo, že Vaše stará pla-
neta je opět plná postav Vašich her, že naše jeviště je Vaše jeviště, že náš globus je Váš Globe.

Kdybyste dnes psal hry, vážený Mistře, našel byste potřebné postavy se stejnou snadností ja-
ko ve své době. Nájemných vrahů je stále dostatek, pomlouvačů nadbytek, mužů lačných moci,
úslužných katů, donašečů, dvorních šašků bez moudrostí a i s moudrostmi, kuběn, kurev, nafrně-
ných paniček, jen sáhnout, Mistře, jen tak na dosah ruky a můžete si vybrat. Poctivých a stateč-

ných a věrných, to znáte přeci ze zkušenosti jako herec, proč že se hrají člověku hůř než ti špatní?
Protože vzorů je málo, je jich míň mezi námi, asi tak ve stejném poměru jako za Vašich dob.

V čem by byla věčnost zakotvena, kdyby netkvěla v přírodních zákonech, Mistře? V do-
brých a nedobrých? Ve statečných a ve zbabělých? V kráse a v oškli-
vosti, v lenosti a ve snaze, v touze vládnout a v odporu býti ovládán?
Kdyby dějiny nežraly stvoření, která se odvážila dějiny tvořit? Kdyby
noži nebylo jedno, čí ruka do čího srdce? Kdyby nebylo lidí? Snad
bych měl říct: kdyby nebylo člověka. Člověka a jeho fantazie? Nebo
Váš objev, Mistře, který jste nám vzkázal po Hamletovi, že je mnoho
věcí mezi nebem a zemí, to jest předpověď všeho lepšího, naděje ve-
čera po nechutném dni, návratu poezie po žvandání, naděje na lásku,
na mír duše, naděje na Naději.

Ve Vašich hrách, Mistře, jsou odpovědi na všechny otázky, které se
člověk odváží ptát. Nejsou abecedně seřazeny a nejsou čitelné každé-
mu oku. Připadá mi, že někdy odpovídáte na otázku, kterou jsem pro svou hloupost ani sám so-
bě nepoložil. Jako byste počítal s tím, že někteří lidé se neumějí správně ptát; a proto dáváte od-
pověď, abyste provokoval otázku. Inspirujete. Ponoukáte líné mozky. Říkají o Vás, a nejsou to
jen pomlouvači, že jste nevěděl nic o zeměpisu. O historii. O současné vědě. O umění. O filo-
sofii a bůh ví, co ještě jste prý nevěděl. Jako by geniální člověk musil vědět.

Narodil jste se tak nějak, když si Michelangelo Buonarotti odešel odpočinout po namáhavém
díle. Ten člověk věděl o všem možném, uměl všechno možné, udělal, napsal, namaloval, vyte-
sal, vystavěl. Génius mnoho vědoucí nebo génius málo vědoucí? Co tedy dělá z člověka génia?

I my, v kraji, kde žiji, už dnes víme, že to není ani usnesení, ani výměr, ani neustálé opa-
kování, ani hromada kamení. Ani to není Nobelova či jiná cena.

Nezbývá mi než se domnívat, že je to jedna z oněch věcí, o kterých mluví Hamlet. A to
může být stejně přízeň bohů nebo Boha, jako kladná a optimální atypičnost reagování vyšší
nervové soustavy toho kterého jedince.

Co to čtete, princi?
Slova, slova, slova.
Vy jste filuta, Mistře, dovolte mi tu důvěrnost.
Podařilo se Vám obrátit slova v mramor, který se nerozpadá ani mrazem ani sluncem sta-

letí. Učinil jste ze svých her budovy, tvrze, chrámy, kam utíkáme v době tísně, v časech po-
válečných běd, před vichřicí nejistoty nebo sami před sebou. Stěny a stropy jste ozdobil scé-
nami z našich životů a zobrazil jste nás s anatomickou přesností.

Jako Michelangelo.
Co to čtete, princi?
Slova, slova, slova. Váš veliký obdivovatel

Jan Werich
V Praze 6. února 1964

…a za všechny kolegy z Městského divadla Brno 
se rád připojuje a s vámi na setkání se těší 

Stanislav Moša, ředitel MdB

vážení DivaDelní Přátelé,




